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Toelichting geconsolideerde cijfers tot en met Q3-2021 plus LE-2021  

Dit is een toelichting op de cumulatieve geconsolideerde halfjaarcijfers 2021 plus een 

aangepaste forecast voor geheel 2021.  

In deze toelichting geven wij een update op de algehele gang van zaken en worden door 

het management de belangrijkste gebeurtenissen toegelicht op de gang van zaken, 

Supply Chain en Sales en wordt een uitgebreide toelichting op de cumulatieve Q3-2021 

cijfers gegeven. Op basis van de Q3-2021 cijfers en de vooruitzichten voor Q4-2021 

hebben we een nieuwe Last Estimate voor 2021 (=LE-2021) opgesteld.  

In de bijlage vindt u: 

• De geconsolideerde jaarrekening tot en met Q3-2021 met vergelijking van de balans 

en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De cumulatieve budgetrapportage qua verlies en winstrekening (tot en met 

september 2021) versus de realisatie. De budgetmanager (1 sheet) laat de 

afwijkingen tot en met Q3-2021 zien ten opzichte van de laatste LE-2021. En tot en 

met Q3-2021.    

• De forecastrapportage (eveneens op verlies en winstrekening niveau bestaande uit 1 

sheet) waarbij verschil tussen i) last forecast voor 2021 en de revised LE-2021 te zien 

valt.  

Executive Summary  

De groei van de verkopen is in het derde kwartaal aanzienlijk toegenomen, maar nog 

zeker niet op het niveau dat wij verwacht hadden. Eén van de oorzaken is dat de verkoop 

aan het begin van het jaar door de Corona maatregelen traag op gang is gekomen. Vanaf 

de zomer zit er een duidelijke groei in. In het laatste kwartaal hadden wij 

geprognosticeerd 700 van de 1.065 Carvers te verkopen en af te leveren. Maar op basis 

van de realisaties tot nu toe en de actuele Sales Funnel zullen we dit jaar de 

geprognotiseerde aantallen beslist nog niet gaan halen. Wij verwachten dit jaar slechts 

een derde van de geprognotiseerde aantallen te verkopen. Dit is zwaar teleurstellend.  

Naast de tegenvallende groei in verkopen is ook de marge, door de enorme stijging van 

de containerprijzen, sterk onder druk komen te staan. De vervoerskosten zijn meer dan 

vertienvoudigd! Deze extra kosten hebben tot gevolg dat de brutomarge grotendeels is 

verdampt. In onze vorige rapportage hebben wij gemeld dat wij de verkoopprijzen 

zouden gaan verhogen. Dit is vanaf Q3-2021 doorgevoerd waarbij we nog te maken 

hebben met “oude” en nieuwe orders welke uitgeleverd worden. Wij hebben deze 

prijsverhoging zo lang mogelijk uitgesteld in de hoop dat de containerprijzen weer 

zouden normaliseren. Een drastische prijsverhoging staat de groei uiteraard in de weg.  

Duidelijk is voor ons dat de containerprijzen waarschijnlijk voor een langere periode hoog 

zullen blijven, daarom hebben wij vanaf oktober besloten de prijzen aan te passen. Dit 

hebben wij wel gecombineerd met meer standaard extra’s waaronder meer 

accucapaciteit (=bereik van 100 naar 130 km) op de voertuigen. Het effect van de 

wereldwijde schaarste in chips, hebben wij gelukkig kunnen opvangen door snel over te 

stappen naar andere type chips, die nog wel in voldoende mate verkrijgbaar waren. 

Doordat alle elektronica ‘in-house’ is ontwikkeld, konden wij snel de ontwerpen 

aanpassen aan de nieuwe chips. Hierdoor worden wij niet geremd in de productie. 
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Supply Chain  

Inmiddels hebben we een voorraad Carver Cargo voertuigen opgebouwd en leveren we 

de Carver en de Carver Cargo binnen 2 weken na order uit. We hebben onze logistieke 

partner getraind en aangesloten voor het leveren van voertuigen aan de dealers en bij 

klanten thuis.  

In Zuid Korea zijn we gestart met de volledige assemblage van de Carver (Cargo) R+ en 

Carver (Cargo) S+. Hiervoor is een volledig nieuwe lasrobot en batterij assemblagelijn 

geïnstalleerd. 

 

We zijn op locatie geweest voor het geven van training voor de eindassemblage en eind 

inspectie van de voertuigen. De eerste containers met R+ en S+ voertuigen zijn in 

september vertrokken en zullen in Q4 aankomen in Rotterdam.   

Er zijn in de eerste 9 maanden 247 voertuigen uitgeleverd aan klanten (waarvan een 

aantal via de eigen leasepoot) en is de orderportefeuille gegroeid naar 52 nog uit te 

leveren voertuigen. 

Transport 

Transport kosten zijn nog steeds extreem hoog en daarmee een grote zorg. Inmiddels 

kost het verschepen van een 40ft container vanuit Busan naar Rotterdam ongeveer EUR 

15k (was ca. EUR 1250). Door het nieuwe productaanbod en daarmee de nieuwe prijzen 

kunnen we de marge op termijn herstellen, maar op korte termijn zorgen de huidige 

transport prijzen voor druk op de marge. Voor de RoRo/autocarrier oplossing zijn we 

afhankelijk van het vrijkomen van volume van de grote auto OEM bedrijven. Op dit 

moment kopen zij al het beschikbare volume op. Zodra er ruimte beschikbaar is zullen 

we starten met deze modus van transport en verwachten we een flinke besparing te 

realiseren.  

Op lange termijn verwachten we nog steeds dat tarieven zullen gaan normaliseren op 

een lager niveau, maar voor de komende 6 tot 9 maanden zullen we moeten werken met 

de huidige margedruk.  
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Sales & Marketing 

Zoals in de overall summary al beschreven blijft de groei van de verkopen achter. Er is 

echter in de afgelopen tijd veel geleerd en door aanpassingen, onder andere het 

dealernetwerk en de marketingmix, neemt de groei verder toe. Dit ondanks de 

prijsverhoging.  

Export 

In aanvulling op onze vorige lijst met distributeurs in Europa zijn we inmiddels gestart 

met verschillende verkennende gesprekken om het dealernetwerk in Europa verder uit te 

breiden. Er zijn wederom meerdere distributeurs in diverse landen aangesteld.   

Lease 

De Carver Lease vloot heeft inmiddels een aardige omvang. Na de evaluatie is duidelijk 

geworden dat we in staat zijn lease voertuigen te verkopen en dat er dus wel degelijk 

markt is voor een Carver lease product mits acceptabel geprijsd. We zijn in 

vergevorderde gesprekken met een internationale lease partij voor het opzetten van een 

Captive lease product. Hiermee kunnen we de druk op de eigen organisatie verlagen 

terwijl we nog steeds Carver lease aan kunnen bieden.  

Naar verwachting kunnen we dit product in Q1 2022 lanceren.  

Marketing 

In Q3 zijn we druk bezig geweest met een analyse van de huidige klanten om de 

marketing persona’s scherper te kunnen definiëren. Daarnaast hebben we de website een 

update gegeven om een aantal belangrijke aspecten te verbeteren. De website laat het 

nieuwe productaanbod zien en sluit beter aan bij onze huidige klantreis.  

Nieuw product aanbod  

In Q3 hebben we de laatste hand gelegd aan het nieuwe productaanbod.  

Met de R+ (130km actieradius) en de S+ (80km/h 

max. snelheid) hebben we twee extra uitvoeringen 

van de Carver en Carver Cargo beschikbaar. 

Inmiddels staan de eerste aantallen al in de 

orderportefeuille. Vanaf Q1 2022 komen hier 

optionele LED-verlichting, schuiframen en 

Airconditioning systeem bij, hiervoor zijn ook al 

enkele pre-orders geplaatst.  

 

Via deze link zijn de nieuwe brochures en prijslijsten beschikbaar  https://bit.ly/3kFW1sB 

Proefrit boeker  

De proefrit boeker is verbeterd en geïntegreerd met het CRM systeem. Vervolgens is ook 

de dealer aangesloten op het boekingssysteem zodat elke aanmelding geautomatiseerd 

wordt verwerkt. De klant kan met een paar clicks een proefrit boeken bij de gewenste 

dealer.  

 

 

https://bit.ly/3kFW1sB
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Content  

Om onze website bezoekers beter uit te leggen wat een Carver of Carver Cargo is en wat 

de voordelen zijn hebben we nieuwe content gemaakt. Deze content is zo opgebouwd dat 

ze helder en eenvoudig de USP’s van de producten in beeld brengen.  

De nieuwe content is ook verwerkt in de laatste brochures waar ook de R+ en S+ 

uitvoeringen van de Carver en Carver Cargo in worden belicht.  

Product Configurator   

Vanaf 1 oktober is de nieuwe website actief en daarmee staat ook het nieuwe 

productaanbod live in een configurator. De klant kan gemakkelijk een Carver of Carver 

Cargo samenstellen en uiteindelijk bestellen op de modellen pagina.  

Events  

Gelukkig hebben we weer verschillende proefrit events kunnen doen. Zo hebben we op 

de EV Experience in Zandvoort gestaan en op de lokale horeca beurzen BBB Maastricht 

en Gastvrij Rotterdam. De huidige beperkingen door Covid dragen niet bij aan het 

organiseren van nieuwe events.   

  

Verzekeringen 

Inmiddels zijn er via onze insurance partner in combinatie met verschillende risicodragers 

alle benodigde verzekeringen voor een Carver beschikbaar. In Q4 zal het 

verzekeringsportaal van onze partner live gaan en kunnen alle klanten gemakkelijk een 

verzekering afsluiten voor elke willekeurige uitvoering van de Carver (Limited, base/R+ 

en S+).  

De belangrijkste technische ontwikkelingen van de afgelopen periode:  

 

Het homologatie traject voor 80km/h voor zowel de Carver als de Cargo zijn succesvol 

afgerond. Ook is voor beide 45km/h voertuigen een nieuw typegoedkeurtraject gestart; 

dit om de R+ (Range Plus, met LG/Samsung batterijpakket en beter remsysteem) variant 

te kunnen gaan verkopen in deze voertuigklasse. 

In samenwerking met een Taiwanese fabrikant hebben wij LED koplampen ontwikkeld. 

Het prototype is goedgekeurd en op dit moment wordt de Tooling geproduceerd. Deze 

nieuwe koplampunits bevatten de volgende 5 lampen: Groot licht, dimlicht, breedtelicht, 

dag rijverlichting en knipperlicht. De belangrijkste voordelen van de LED units zijn 

letterlijk en figuurlijk de uitstraling (zie foto’s volgende bladzijde). 
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Beeper Controller design – Het nieuwe PCBA (elektronica) ontwerp is getest en 

geoptimaliseerd. Ook is een start gemaakt met Firmware ontwikkeling voor deze 

controller. 

Stuurbekrachtiging – Bouw functioneel 

prototype is voltooid.  

Binnenkort zullen de proof-of-concept tests 

uitgevoerd worden om te bepalen of dit 

systeem in de toekomst het comfort en de 

veiligheid van de Carver kan verbeteren. 

 

Firmware update – Update voor de firmware van de DVC Mastercontroller. De meest 

noemenswaardige verbeteringen: Temperatuurregelingen geoptimaliseerd, notificaties 

naar bestuurder verbeterd, motorregeling geoptimaliseerd op comfort, bug fix voor 

verlopende kantelhoek kalibratie. 

Kabelboom – Nieuwe kabelbomen zijn ontwikkeld om de nieuwe Beeper Controller en 

LED koplampen unit toe te kunnen passen in het voertuig. Tevens is het voertuig 

hiermee voorbereid op de implementatie van een telematica unit. 

 

Optimalisatie van het zijdeur concept. Een nieuwe 

deurhandel is getekend, kwaliteit en benodigde kracht 

om de deur te openen zijn aanzienlijk verbeterd. Ook is 

een deurvanger constructie ontworpen om schade ten 

gevolge van ongecontroleerd openslaande deuren te 

voorkomen.  
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PC-applicatie ontwikkeld voor het meten en 

analyseren van het voertuig dynamisch gedrag 

(kantelen, accelereren en decelereren ) van het 

voertuig tijdens de vrijgavetest na afloop van de 

productie. Met behulp van deze applicatie wordt 

het functioneren van het voertuig op 

herhaalbare wijze getoetst, in plaats van op 

basis van het gevoel van een monteur. 

Samenwerking aangegaan met een nieuwe controller fabrikant, met als doel om hun HUB 

motor-controllers te implementeren in de Carver. Dit zou een kostenreductie van ca. 80 

euro per voertuig opleveren. Bovendien zijn deze controllers kwalitatief en functioneel 

weer beter dan de momenteel toegepaste controllers.  

 

De kwaliteit van de swingarm, HUB-motoren en het balhoofd 

verbeterd.  

Bovendien meet-tooling ontwikkeld om de kwaliteit van deze 

onderdelen te waarborgen. 

Het ontwerp van de achter schokbrekers aangepast, zowel het 

comfort als de kwaliteit zijn sterk verbeterd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Cijfers  

De cijfers zijn op basis van geconsolideerde cijfers van Carver B.V. met haar 100% 

dochtervennootschap Carver Europe B.V.. De cijfer-set is gebaseerd is op de realisaties 

tot en met Q3-2021 en een aangepaste prognose voor Q4-2021. De aangepaste 

prognose voor Q4-2021 is opgesteld op basis van de realisaties tot en met september en 

een realistische verwachting van management voor Q4-2021. De wijzigingen in de 

belangrijkste cashflow drivers hebben wij uitgebreid in onze vorige halfjaarrapportage 

(Q2-2021 cijfers) toegelicht.  

De wijzigingen en de vooruitzichten voor Q4-2021 hebben geresulteerd in een 

geüpdatete LE-2021. Deze is dus gebaseerd op de realisaties, aanpassing pricing 

strategie en de huidige sales Funnel en sales verwachtingen op grote accounts en export 

voor Q4-2021.  

De wijzigingen van de LE-2021 versus oorspronkelijk budget 2021, betreffen 

kort samengevat: (uitgebreid in vorige rapportage uiteengezet)  

✓ een belangrijke strategiewijziging in de verkoopprijzen (verhoging) van de Carvers 

door introductie van nieuwere versies van de Carver zijnde de Carver R+ en Carver 

S+; 

✓ aanpassing in de absolute bruto marge omdat er meer verkopen via dealers verlopen 

dan eerder aangenomen werd;  

✓ vanaf Q3 hebben we een aanpassing van de dealermarge doorgevoerd naar een 

lagere basis met bonus structuur; 

✓ bijstelling (neerwaarts) van de totale verkoopaantallen van de Carvers voor 2021 op 

basis van realisaties en verkoop- en afleveringsverwachtingen voor Q4-2021!  

o tot en met september 2021 lopen we 118 stuks (LE was 365 versus 247 

realisatie) achter door o.a. nog steeds de Covid-19 effecten maar in 

belangrijke mate ook door latere levering van de Carver Cargo’s in Nederland 

(dragen 50% bij aan omzet). Verkoop is later opgestart.  

o voor Q4-2021 verwachten wij, mede gelet i) op de COVID perikelen en ii) de 

doorgevoerde prijsverhogingen, dat deze trend zich doorzet derhalve stellen 

wij de salesaantallen voor 2021 neerwaarts bij met 690 stuks en gaan uit 

van 375 tot 400 stuks voor 2021. Wij hadden gepland 700 Carvers te 

verkopen in Q4-2021 maar gaan nu uit van 128 tot 150 stuks in Q4-2021.  

o Deze neerwaartse aanpassing is verdeeld over: 

i) reguliere sales aan particulieren, MKB etc. met 390 stuks;  

ii) large accounts zitten nu, mede door Covid nog volop in de trials of 

moeten nog starten, waardoor grote verkoopaantallen aan deze 

partijen dit jaar nog niet te verwachten zijn. Wij stellen de 

geprognosticeerde verkoopaantallen daarom 150 neerwaarts bij.  

iii) op export (dit is geheel Europa) gebied begint de verkoop te lopen 

maar ligt qua resultaten nog achter op de verwachtingen. Het maar 

deels kunnen bezoeken van deze distributeurs is daar mede debet 

aan. Ook deze aantallen zullen wij voor dit jaar met 150 neerwaarts 

bijstellen; 

✓ als laatste en meest belangrijke factor op de bruto marge zijn de transportkosten van 

de Carvers van Korea naar Nederland extreem gestegen dit jaar. We hebben te 

maken met een factor > 4 tot 5 (=400 tot 500%). Door Covid-19 was er eerst een 

tijdelijk effect op de containerprijzen verwacht. De hoge prijs blijft in tegenstelling tot 

eerdere marktverwachting (begin dit jaar) langer van kracht.  
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Dit heeft te maken met o.a. Hick-ups in de logistieke keten, containercapaciteit en de 

hoge prijzen welke de containerrederijen blijven berekenen. Dit heeft ertoe geleid dat 

we de beslissing hebben moeten nemen om dit door te moeten berekenen in de 

verkoopprijzen. Daartegenover staat dat we met onze R&D afdeling een ontwikkeling 

in de transportwijze hebben doorgevoerd waardoor er  een andere manier van 

belading van de containers kan plaatsvinden. We kunnen dan 12 Carvers in plaats 

van 8 meenemen in een 40 ft container (besparing 33%). Ook kunnen de Carver + 

series met de autoboot vervoerd worden wat ook tot een besparing kan gaan leiden 

van circa 35%.   

De bijgevoegde dataset bestaat uit:  

• De geconsolideerde jaarrekening tot en met Q3-2021 met vergelijking van de balans 

en verlies en winstrekening per ultimo 2020. 

• De cumulatieve budgetrapportage qua verlies en winstrekening (tot en met 

september 2021) versus de realisatie. De budgetmanager sheet laat de afwijkingen 

tot en met Q3-2021 zien.    

• De forecastrapportage (eveneens op verlies en winstrekening niveau) waarbij verschil 

tussen i) last forecast voor 2021 en de revised LE-2021 per november 2021 te zien 

valt.  

Hieronder geven wij per onderwerp de opmerkingen weer.   

Verlies en winstrekening  

Omzet en Inkoopwaarde omzet  

In de management rapportages welke wij per kwartaal verstrekken nemen wij de 

geplande aantallen en geüpdatete aantallen op omdat deze bepalend zijn voor omzet en 

brutomarge door het jaar heen. De verkoop- en geleverde aantallen per maand hebben 

wij begin dit jaar bepaald en bijgesteld op basis van beschikbaarheid van de voertuigen 

voor de markt en verkoopinschattingen gedurende het jaar.  

Op basis van de laatste verkoopinschattingen (mede rekening houdende met de gestegen 

verkoopprijzen voor de voertuigen) voor dit jaar moeten wij de te verwachten aantallen 

helaas drastisch bijstellen. Voor Q3 en Q4-2021 hadden wij respectievelijk 232 en 700 

(totaal 932 Carvers) gepland te verkopen en af te leveren. Deze stijging lijkt te ambitieus 

te zijn dan wel te vroeg geprognosticeerd te zijn. De verkoopaantallen stijgen maar de 

verwachte curve lijkt voor 2021 nog niet realistisch te zijn. Het activeren van dealers in 

binnen- en buitenland vergt extra energie (met name door COVID).  

Daarnaast is de Carver een nieuwe voertuig categorie waar Nederland en Europa net mee 

kennismaakt.  

Q3- 2021 

• Op basis van de laatste LE-2021 was gepland (zie rapportage Q2-2021 cijfers) tot en 

met september 365 Carvers te verkopen en te factureren (=afleveren). Deze 

aantallen hebben wij begin dit jaar gebudgetteerd. Uitgangspunt van dit budget was 

dat de Cargo vanaf april te leveren zou zijn. Dit is ruim 2 maanden later geworden 

waarbij de eerste badge (8 stuks) voor ruim 2 maanden vast heeft gestaan op de 

Ever Given.  
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• Tot en met september zijn er 247 gefactureerd (afgeleverd/ingezet). Er zijn tot en 

met september 2021 => 302 Carvers verkocht. Per saldo zijn er per 1 oktober nog 

ruim 52 Carvers uit te leveren. Hiermee is het nadelige verschil in omzet voor het 

grootste deel verklaard (naast de gememoreerde marge richting de dealers welke van 

de verkoopprijs afgaat).  

• De gemiddelde gebudgetteerde omzet per Carver over 2021 was in het 

oorspronkelijke budget gebaseerd op EUR 9.250 als mix tussen de modellen (Carver 

en Carver Cargo):  

o de totale omzet per Carver kwam in de eerste 9 maanden uit op EUR 8.414  

o de omzet onderdelen over de eerste 9 maanden bedroeg EUR 114k, 

accessoires en overige omzet bedroeg EUR 245k. En er was een bescheiden 

lease omzet van EUR 24k (welke sterk stijgt door toename leasevloot);   

• De omzet over de eerste 9 maanden per Carver had hoger moeten zijn, omdat; 

o er nog beperkt Cargo’s afgeleverd konden worden =(zijn duurder);  

o een belangrijke “negatief effect” de dealermarge is die van de verkoopprijs 

wordt afgetrokken bij Carver.  

▪ Verkopen via dealers waren lager ingeschat.  

▪ De Carver is een nieuw type voertuig en klanten willen de Carver toch 

eerst even proberen c.q. proefrijden. En dat wil men graag vlakbij het 

woonadres doen. Ook servicemogelijkheid in de buurt is voor de koper 

van de Carver belangrijk.  

▪ Covid speelt nog steeds een belangrijke rol waarbij 1:1 proefrijden 

gedaan moest worden bij de dealers en geen grote events 

georganiseerd mochten worden. Ook fabrikanten als Tesla zijn meer 

fysieke showrooms gaan openen voor de sales, omdat alleen het 

directe kanaal in de praktijk onvoldoende blijkt te zijn;  

o de Cargo’s later zijn geleverd vanuit Zuid-Korea. Hierdoor zijn er (nog) minder 

Carvers verkocht aan Large Corporates (=wat met name directe levering is) 

dus zonder tussenkomst dealers = meer marge;  

o de Carver Cargo’s zijn ook duurder waardoor de gemiddelde verkoopprijs en 

marge zou moeten stijgen;  

o de gemiddelde omzet per voertuig bleef daarmee achter. De absolute daling is 

nog redelijk beperkt gebleven omdat het aantal voertuigen in de eerste 9 

maanden nog steeds beperkt was ingeschat. Voor Q4-2021 en dus geheel 

2021 zal dit een groter effect hebben. Dit is te zien in de forecastrapportage.   

 

Inkoopkosten 

• In de vorige rapportages hebben we al gemeld dat de stijging van de transportkosten 

(algemeen effect in de markt) een zeer nadelig resultaat zou geven op de bruto 

marge. Begin dit jaar was de verwachting dat de situatie in de loop van 2021 zou 

normaliseren. Vooralsnog is dit niet het geval, integendeel, wij verwachten dat dit in 

2021 niet meer gaat gebeuren.  

• Pas vanaf Q3-2022 zal dit volgens de algemene marktverwachting enigszins gaan 

normaliseren. Wij rekenen met minimaal EUR 250 daling aan transportkosten per 

Carver (=conservatieve benadering).  

• De inkoopwaarde van de omzet stijgt in de eerste 9 maanden naar EUR 7.984.  

• De grote stijging van inkoopkosten over 2021 komt door:  

o stijging van transportkosten per Carver van EUR 315 per Carver naar 

gemiddeld EUR 1.300 (>400% stijging) => een stijging van EUR 1.000 per 

Carver;  
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o daarnaast zit in de totale inkoopkosten ook de levering van opties en 

accessoires. Die was in 2020 nog bijna nihil maar neemt door de groei in 

verkoop en levering aan dealers en klanten sterk toe.  

De Last Estimate 2021 is op basis van realisaties en verwachtingen bijgesteld.   

Voor geheel 2021 verwachten we: 

• dat we circa 375 tot 400 Carvers gaan verkopen (uitgangspunt in cijferrapportage is 

375 stuks). Dit is een negatieve bijstelling van ca. 690 Carvers op onze laatste LE-

2021. De reden hiervan is achterblijven van de verkopen tot en met Q3-2021 maar 

met name de vooruitzichten voor Q4-2021 (welke niet de hoge aantallen zullen 

opleveren zoals geprognosticeerd). Oorzaak hiervan is dat naast een achterblijvende 

omzet in Nederland met name de Corporate klanten en export nog vertraagd 

opstarten;    

• Covid-19 blijft nog steeds een belemmerend effect geven voor nu en weten nog niet 

wat dit naar het einde van het jaar kan betekenen (kan wellicht ook positief werken);  

• we kunnen nog steeds beperkt inschatten wat het effect van de prijsverhogingen op 

de verkoopaantallen is. Daar staat tegenover dat we niet anders kunnen om geen 

negatieve marge op Carvers te gaan boeken;  

• voor geheel 2021 gaan we uit van een gemiddelde verkoopprijs per Carver van EUR 

8.806 (voor Q4-2021 sec EUR 9.473). De aanpassing in prijsbeleid en invoering van 

duurdere types is ingevoerd maar levert door de beperkte aantallen welke dit jaar 

nog afgeleverd worden maar een beperkte bijdrage op;  

• door de introductie van de Carver R+, Carver S+ in zowel de gewone als de Carver 

Cargo versie zal dit voor 2022 zeker een hogere verkoopprijs voor 2022 opleveren;  

• voor geheel 2021 gaan we uit van EUR 555k aan omzet parts, overige omzet en 

lease;   

• dat nog een aantal mooie grote pilots afgerond/opgestart worden maar verwachten 

we niet dat dit in 2021 nog grote orders gaat opleveren. Pilots lopen op dit moment 

bij meerdere mooie Corporates waarbij we dit jaar of begin volgend jaar de eerste 

successen hopen te kunnen delen;  

• verder begint het dealernetwerk in Europa ook vorm te krijgen met distributeurs met 

meerdere vestigingen en in meerdere landen. Vanuit dit distributienetwerk 

verwachten we met name vanaf 2022 sterk stijgende verkoopaantallen. Tot nu toe 

hebben we deze dealers/distributeurs (nog) niet actief kunnen bezoeken, waardoor 

de verkoop nog té langzaam op gang komt; 

• en last but not least hadden we in de vorige LE-2021 voor Q4-2021 nog een 

inkomstenbron staan ad EUR 635k inzake extra licentie inkomsten. We zijn in 

verregaande gesprekken met 2 potentiële licentiepartners welke we hopelijk voor het 

einde van het jaar kunnen contracteren. Vooralsnog hebben we deze inkomsten uit 

de revised LE-2021 gehaald omdat we niet weten of dit contract dit jaar nog 

getekend gaat worden en nemen deze mee in budget 2022. De EUR 635k per jaar is 

ontstaan uit het totale bedrag welke we vooraf aan de Zuid-Koreanen hebben 

gefactureerd (welk bedrag we hebben gedeeld door drie). De stelling is dat we elke 

drie jaar een dergelijk bedrag zouden kunnen factureren.   

Bruto marge  

De hogere transportkosten en dealermarge leiden ertoe dat de nettomarge in de eerste 9 

maanden per voertuig nagenoeg helemaal is verdampt. De daling komt voornamelijk 

door de sterk gestegen (tot 500%) transportkosten en de betaalde dealermarge. De 
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lagere verkoopaantallen hebben hier minder invloed op omdat de bruto marge een stuk 

lager is dan in de prognose van werd uitgegaan.  

De lagere marge is ook een resultante omdat de brutomarge een gemiddelde is over het 

jaar. Dus ook gerekend met meer verkopen van Carver Cargo’s in de verkoop (=prijs 

mix) en er in de verkoopmix ook meer via het directe kanaal verkocht zou gaan worden 

dan via de dealers. Beiden hebben een negatief effect op de brutomarge.  

De Carvers staan inclusief de hogere transportkosten in de boeken het verschil is in de 

kostprijs over Q3-2021 verwerkt. Vooralsnog bestellen we nu gematigd vanuit Korea om 

niet onnodig hoge transportkosten te betalen en ten tweede omdat we per Q3-2021 nog 

49 gereedstaande Carvers hebben en voorraad hebben voor 77 Carvers.    

Concluderend kunnen we stellen dat de absolute brutomarge (ten opzichte van de 

geprognosticeerde bruto marge tot en met Q3-2021) is gedaald door minder 

gefactureerde Carvers en hogere kostprijs Carvers welke ontstaan is door hogere 

transportkosten en de hogere dealermarge.  

 

Last Estimate voor 2021  

Voor geheel 2021 wordt de lagere marge voor een deel gemitigeerd door een wijziging in 

de prijsstrategie door te voeren vanaf Q4-2021. Mede door een nieuwe modellenrange 

toe te voegen met de nieuwe Carver R+ met het nieuwe Samsung Battery pakket (meer 

bereik) en omdat de Carver S+ (=80 km/h versie) geïntroduceerd wordt.  

Alle versies worden in zowel de gewone als ook de Carver Cargo geïntroduceerd. Het zal 

absoluut gezien maar een beperkte impact hebben omdat de S+ pas vanaf begin 2022 

volop leverbaar wordt en de verwachte verkoop en gefactureerde aantallen voor Q4-2021 

met 128 stuks beperkt zijn.    

Kosten   

Personeelskosten 

De personeelskosten liggen tot en met Q3-2021 met EUR 1.462k iets onder het budget 

voor de periode (EUR 1.479k). Dit is exclusief de bijzondere bate van de NOW4 welke 

separaat is opgenomen ad EUR 416k (wij hadden geen NOW voorzien omdat we groei in 

omzet hadden verwacht in deze periode). De NOW zal in de jaarrekening worden 

gesaldeerd met de personeelskosten.  

Voor geheel 2021 zullen de personeelskosten circa EUR 50k onder het oorspronkelijke 

budget uitkomen (zonder rekening te houden met NOW bijdrage welke als bijzondere 

bijdrage valt).  

Huisvestingskosten/Exploitatiekosten 

Deze kosten liggen iets onder de LE-2021 voor deze periode. Voor geheel 2021 

verwachten we totaal ruim EUR 205k aan kosten. Daarmee liggen deze kosten EUR 87k 

onder het oorspronkelijke budget voor geheel 2021.   
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Kantoorkosten 

Liggen ca. EUR 60k boven budget omdat er in het eerste halfjaar de 

automatiseringskosten hoger waren dan gebudgetteerd door aanpassing CRM, website 

etc.  

Voor LE-2021 verhogen we deze kostenpost tot EUR 116k versus EUR 50k budget.    

Verkoopkosten/autokosten 

Verkoopkosten en autokosten liggen nagenoeg op prognose.  

We hebben in het eerste halfjaar veel geïnvesteerd in het dealernetwerk waarvoor de 

investeringen zijn opgenomen in de verkoopkosten. Kopers willen toch rijden in de 

Carver voordat ze kopen dus een netwerk van verkooppunten is van essentieel belang 

gebleken. Dit dealernetwerk is razendsnel opgebouwd dit jaar.  

Daarnaast hebben we ook marketinginspanningen naar voren getrokken omdat we door 

Covid in de eerste twee kwartalen nog beperkt tot geen events konden organiseren. We 

wilden dus andere acties bedenken welke soms wat meer investeringen met zich 

meebrachten. Door creativiteit is dit beperkt gebleven.  

Voor LE-2021 verwachten we dat het laatste kwartaal in dezelfde trend aan kosten 

oplevert door alle marketinginspanningen en uitbreiding van de demonstraties. Per saldo 

blijven deze kosten met EUR 545k ruim binnen het oorspronkelijke budget van EUR 

625k.  

Overige bedrijfskosten 

De overige kosten liggen ook redelijk in lijn met budget. Behoudens de reeds eerder 

gememoreerde algemene kosten welke door de totale kosten voor de NPEX notering 

begin dit jaar (kosten advocaat, notaris, fee NPEX) in totaal EUR 66.378 bedroegen. Dit 

is direct met name de verklaring van de negatieve afwijking. Deze kosten stonden niet 

separaat in het budget omdat we deze eerst zouden activeren maar worden nu in één 

keer genomen in het resultaat (is cashflow neutraal).  

Voor LE-2021 verwachten we dat de totale kosten circa EUR 90k boven het budget 

uitkomen waarvan EUR 66k al in 1e halfjaar op de NPEX kosten is geboekt. De EUR 24k 

aan extra kosten is opgenomen omdat er ook nog kosten gemaakt zijn in Q3 voor de 

goedkeuring, testen etc. van de Carver S+.  

Totale bedrijfskosten 

Door met name de “NPEX kosten” ad EUR 66k liggen de totale bedrijfskosten boven 

budget. Dit is een eenmalige last. Als we deze kosten buiten beschouwing laten liggen de 

totale bedrijfskosten onder budget waarbij we de bijdrage (bate) vanuit de NOW 

eveneens buiten beschouwing hebben gelaten.  

Voor geheel 2021 verwachten we dat de totale bedrijfskosten ca. EUR 75k boven budget 

uitkomen waarbij de kosten van EUR 66k van NPEX de afwijking volledig afdekken. Daar 

staat tegenover dat we de NOW bijdrage van EUR 416k niet mee hebben gerekend. Als 

deze verrekend wordt liggen we ruim binnen budget qua kosten maar zal dit de 

brutomarge absoluut niet kunnen compenseren.  
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EBITDA 

De EBITDA bedraagt tot en met Q3-2021 ca. -/- EUR 1.789k. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de NOW bijdrage van EUR 416k maar hebben we de eenmalige kosten van 

NPEX wel gecorrigeerd.  

Voor LE-2021 verwachten we dat de EBITDA met -/- EUR 2.353k ver onder de laatste LE-

2021 zal uitkomen. Dit betekent een negatieve bijstelling van -/- EUR 1,7 mio dit wordt  

volledig veroorzaakt door de lagere verkoopaantallen, bruto marge en voorlopig het 

doorschuiven van licentie inkomsten naar 2022.   

Afschrijvingen IVA en MVA 

De afschrijvingen op IVA en MVA liggen in lijn met het oorspronkelijke budget. Er is iets 

meer geïnvesteerd in MVA (alleen noodzakelijke zaken).  

Voor geheel 2021 verwachten we nagenoeg geen aanpassingen.  

Rentelasten 

Rentelasten liggen tot en met Q3-2021 boven prognose. In onze rapportage “Q1-2021 

cijfers” maakten we hier twee opmerkingen over;  

1. In de rentelasten in het budget is rekening gehouden met een converteerbare 

obligatielening van EUR 1 mio (gemiddelde tussen de EUR 0,5 mio en EUR 1,5 mio), 

deze is EUR 1,5 mio geworden. Extra rentelasten EUR 40k.   

2. Verder is er een fee voor behandelingskosten aan de NOM/FOM betaald van EUR 30k 

voor het doorschuiven van de aflossingen over 2021. Deze was niet voorzien en zat 

niet in het budget.  

Voor geheel 2021 verhogen we de rentelasten naar EUR 365.000.  

Bijzondere baten/lasten 

De bijzondere baten bestaan naast de NOW bijdrage ad EUR 416k uit een totaal van EUR 

5k lasten zijnde valuta verschillen. We verwachten nog een kleine nabetaling op de NOW.  

Belastingen 

Wij houden geen rekening met vennootschapsbelasting in de tussentijdse cijfers en Last 

Estimate. Dit is ook niet nodig (non cash) vanwege het grote fiscaal verrekenbare verlies.  
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Balans 

Immateriële activa 

Er zijn geen dotaties meer gedaan aan de IVA waardoor deze dalen middels de 

afschrijvingen. Voor geheel 2021 verwachten we ook geen verdere dotaties te doen. De 

ontwikkeling van de Carver S+ is in de lopende ontwikkelings- en personeelskosten van 

’s Gravendeel meegenomen.   

 MVA 

In de bedrijfsgebouwen is niets geïnvesteerd.  

Investeringen in 1e 9 maanden 2021 bedroeg EUR 27k in machines en installaties zijnde 

2 bruggen voor de Carvers, tooling 5-in 1 led Headlight welke conform planning vanaf 

Q4-2021 in de Carvers gemonteerd zal worden.  

Voor geheel 2021 zullen er geen grote investeringen meer gedaan worden.  

In inventaris werd er geïnvesteerd in 2 gevulde gereedschapswagens behorende bij de 

bruggen en in een paar lap tops. De bezetting binnen Carver is op dit moment op orde en 

we verwachten voorlopig geen aanvullende investeringen.     

Verder werd er in de eerste 9 maanden van 2021 voor EUR 235k geïnvesteerd in 

vervoermiddelen.  

Er werd voor EUR 30k geïnvesteerd in een tweede Peugeot Boxer die middels financial 

lease 0% is gefinancierd. Verder werd er met name geïnvesteerd in uitbreiding van de 

“eigen vloot” waarvan 23 in lease en 6 demo voertuigen. De totale eigen vloot bestaat nu 

uit 37 voertuigen waarvan wij verwachten dat wij een groot deel binnenkort zullen 

verkopen aan een leasemaatschappij.  

We zijn nu in evaluatie en plannen maken om hiervan een breder businessmodel te 

maken. We zien in ieder geval dat het werkt naar leasemaatschappijen die nu ook 

Carvers beginnen te leasen aan klanten (was daarvoor weerbarstig omdat ze de 

voertuigen niet kenden) tegen concurrerende tarieven.  

Financieel vaste activa 

De financiële vaste activa zijn gelijk aan aanvang dit jaar en is nog geen verdere 

activering belastinglatentie opgenomen over het resultaat in 2021.  

Voorraden 

De voorraden zijn ten opzichte van de halfjaarcijfers afgenomen van EUR 1.950k naar 

EUR 1.665k. Derhalve een daling van EUR 285k, verdeeld in:  

• goederen onderweg welke ten opzichte van de halfjaarcijfers gedaald zijn van EUR 

869k naar EUR 262k;  

• voorraad gereedstaande Carvers. Die zijn gestegen naar EUR 214k (was per 30-6-

2021 EUR 73k); 

• en de overige voorraad die met EUR 161k is toegenomen;  

• verder staan er voor EUR 20k nog aan jong gebruikte Carvers welke geëxporteerd 

gaan worden.      
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De voorraad goederen onderweg wordt gedeeltelijk gefinancierd met leverancierskrediet 

(onder crediteuren) mits dit binnen de betalingstermijn met Korea valt. De positie 

goederen onderweg nam af met EUR 606k waarbij de totale crediteurenpositie met EUR 

271k afnam tot 325k.  

Wij hebben nog steeds een betalingstermijn van FOB+30 dagen welke per 1/1/2022 

wordt verhoogd naar 45 dagen. Onze grootste uitdaging blijft om onze Koreaanse partner 

naar een langere betalingstermijn te krijgen van bijvoorbeeld FOB +70 dagen of zelfs 

meer. Tot op heden zijn ze wel genegen geweest deze iets op te rekken maar ligt deze 

nog niet op het gewenste niveau.   

Wij verwachten voor de positie per ultimo 2021 dat de voorraad goederen onderweg 

verder zal stijgen en daarentegen de voorraadpositie Carvers en halfproducten verder 

gaat afnemen (door versnelling van de assemblage in Leeuwarden). Gezien de 

transportkosten zullen we efficiënt blijven bestellen en verwachten we dat de voorraad 

per ultimo 2021 ongeveer gelijk zal blijven aan heden (EUR 1.665).     

De voorraad positie komt daarmee licht onder de geprognosticeerde van bijna EUR 2,0 

mio per ultimo 2021. Deze prognose was gebaseerd op 17 weken voorraad positie. We 

gaan uit van 4-5 weken leverancierskrediet (conform afspraak van FOB+30 dagen). In de 

jaarrekening wordt deze positie altijd van de voorraadpositie afgetrokken (en zijn de 

crediteuren ook lager). Voor eind 2022 zal dit weer de praktijk zijn verwachten we.  

Wij vinden deze manier van weergeven een betere reflectie geven.  

Vlottende activa 

Debiteuren zijn ten opzichte van 30-6-2021 toegenomen met EUR 108k tot een bedrag 

van EUR 463k. De debiteuren positie ligt daarmee ruim boven verwachting en zal weer 

gaan dalen richting het einde van het jaar omdat in deze post een vordering op de 

Koreanen zit van EUR 224k. Vooralsnog houden wij deze rond de EUR 400k.  

De overige vorderingen zijn tot en met september (ten opzichte van 30-6-2021) 

afgenomen door betaling van NOW gelden ad EUR 145k en facturering van de derde 

termijn aan de Koreanen. De laatste termijn ad EUR 416k aan de Koreanen zal 1e helft 

2022 plaatsvinden. Overige activa bleven gelijk.  

Voor ultimo 2021 verwachten we nog een verdere afbouw van de overige vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn ten opzichte van juni 2021 met EUR 402k afgenomen. Met name 

door het geprognosticeerde verlies over de eerste 9 maanden.  
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Eigen vermogen 

In het 1e halfjaar 2021 is het aandelenkapitaal gestegen met EUR 41k middels uitgifte 

van ca. 10% van de aandelen in Carver voor een bedrag van EUR 600k. Het verschil ad 

EUR 559k is gestort in agio op de aandelen.  

De wettelijke reserves dalen door afschrijvingen op het IVA welke de negatieve reserve 

positief wordt gecorrigeerd.  

Per saldo daalde het EV door het negatieve resultaat over de eerste negen maanden met 

EUR 1.387k waarbij er nog geen belastinglatentie is opgenomen (zou op basis van 15% 

EUR 208k bedragen).   

Nieuw uit te geven aandelen 

In de AvA van 10 november 2021 is goedkeuring gegeven om 117 nieuwe aandelen A uit 

te gaan geven aan een nieuwe investeerder. De prijs per uit te geven aandeel zal EUR 

15.385,- bedragen waarvan EUR 117.000 in aandelenkapitaal en de rest in Agio ad EUR 

1.683k. Deze aandelen zullen voor jaar ultimo worden uitgegeven waarbij EUR 600k zal 

worden gestort op het aandelenkapitaal in 2021 en in 2022 zal de rest vol worden gestort 

op het agio. De EUR 1.200k staat onder overige vorderingen (storting is plicht voor de 

investeerder).  

Conversie recht obligatiehouders NPEX  

De obligatiehouders via NPEX krijgen hiermee een conversierecht waarbij ze 15% korting 

gaan krijgen op de uitgiftekoers. Ze mogen hun huidige obligaties gaan converteren naar 

nieuw uit te geven aandelen C. Deze zullen worden uitgegeven aan een nieuw op te 

richten STAK en deze aandelen zullen gecertificeerd worden. Zie verder voorwaarden 

prospectus.  

Als er voldoende interesse is vanuit huidige obligatiehouders zal dit doorgang vinden. De 

huidige aandelen A zullen dan worden gesplitst (van € 1.000 naar 1.000 stuks van € 1,-) 

teneinde de conversie optie mogelijk te maken. De conversie zal, indien voldoende 

omvang wordt gerealiseerd, begin maart 2022 worden geeffectueerd.   

Langlopende leningen 

Op de achtergestelde leningen (inclusief Accrued interest tot en met 2020) van de 

FOM/NOM en de ROM en aandeelhouderslening wordt niet afgelost in 2021.  

Wij hebben aan de NOM en de FOM gevraagd de aflossingen in 2022 wederom te Waiven 

net als in 2021. Rente zal dan wel weer kunnen worden betaald. De NOM en FOM hebben 

ons verzoek op 26 november goedgekeurd waarbij deze aflossingen bij het bullet deel 

opkomen einde looptijd.  

De nieuwe lening ad EUR 1.500k betreft de converteerbare obligatie van NPEX en er 

werd een nieuw lease contract afgesloten ad EUR 25k voor een Peugeot Boxer waardoor 

er nu twee leasecontracten lopen.    

Schuld betreft de aandeelhouderslening van UrbanVision ad EUR 300k plus de nog te 

betalen rente aan UrbanVision ad EUR 96.917.    
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Kortlopende schulden 

Vooruit ontvangen bedragen namen flink toe doordat er op af te leveren voertuigen 

aanbetaald werd en er een grote aanbetaling in zat op een grote order van 10 Carvers 

voor de UAE. De Carvers zijn in oktober afgeleverd.  

Crediteuren zijn nagenoeg gelijk gebleven ondanks lagere hoeveelheid goederen 

onderweg.   

Belastingen en premies sociale verzekeringen namen toe met EUR 200k (netto tussen 

debet- en creditpositie) door met name uitleveringen van Carvers.  

Verder zijn er geen bijzondere ontwikkelingen.  

 

Samenvattend 

De eerste 9 maanden zijn minder goed verlopen dan budget/LE-2021.   

Covid-19 heeft in de eerste 3 kwartalen nog steeds grote invloed gehad op verkopen en 

met name de transportkosten (komt door de disbalans welke mede is ontstaan door 

Covid). De transportkosten zijn exorbitant toegenomen met 400%-500% van de normale 

kosten.  

Mede als reactie hierop hebben we de verkoop- en pricing strategie bijgesteld waarbij er 

modellen zijn toegevoegd met meer accucapaciteit en andere standaard opties tegen 

fixed prices (zonder veel extra inkoopkosten). In Q4-2021 wordt de Carver S+ in 

personen en cargo versie beschikbaar (eerste uitleveringen in Q1-2022) waarmee de 

marge voor Carver weer verder moet normaliseren. Verder verwachten we dat 

transportkosten vanaf Q3-2022 ook weer langzaam zullen gaan normaliseren.  

Nu de Carver Cargo volop leverbaar is en wij vanaf Q4 de medium speed Carver (en 

medium speed Carver Cargo versie) kunnen leveren verwachten wij deze positieve trend 

sterker voort te zetten, helaas zal dit pas vanaf 2022 zijn.   

Afsluitend zijn wij verheugd te melden dat wij een nieuwe aandeelhouder hebben weten 

aan te trekken welke de verdere groei van Carver mogelijk maakt. Hierover zullen wij u 

op korte termijn verder informeren.  

 

Leeuwarden, 29 november 2021 

Anton Rosier (CEO) 

René van de Graaf (CFO) 



 

Jaarrekening 2021

Carver geconsolideerd
 
  



Carver geconsolideerd

Balans per 30 september 2021
 
     

ACTIVA

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 2.561.773  2.795.398  

 2.561.773  2.795.398
     
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 60.226  66.170  
Machines en installaties 348.250  399.959  
Inventaris 51.069  56.620  
Vervoermiddelen 313.141  99.640  

 772.686  622.389

Financiële vaste activa
latente belastingvordering 320.000  320.000  

 320.000  320.000

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 1.402.844  943.690  
goederen onderweg 261.812  360.500  

 1.664.656  1.304.190

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 462.970  114.894  
belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 0  -70.478  
Overige vorderingen 545.003  1.098.204  
Overlopende activa 68.729  54.104  

 1.076.702  1.196.724

Liquide middelen
Rekening courant bank 5.853  -298.785  
Kas 6.035  0  
afrondingsverschil 3  3  
kruisposten liquide middelen 1.973  0  

 13.864  -298.782

  6.409.681  5.939.919

31 dec 202030 sep 2021
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Carver geconsolideerd

Balans per 30 september 2021
 
     

31 dec 202030 sep 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal 1.661.000  1.620.000  
Agio 1.499.000  940.000  
Wettelijke reserves 2.561.773  2.795.398  
Overige reserve -4.464.956   -4.702.909  
resultaat boekjaar -1.986.626   4.330  

 -729.809  656.819

Langlopende schulden
Onderhandse leningen 4.125.748  4.114.498  
Converteerbare leningen 1.500.000  0  
Financiële lease verplichtingen 38.994  19.953  
Schulden aan participanten 396.917  396.917  

 6.061.659  4.531.368

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 315.737  160.945  
Schulden aan leveranciers 324.596  335.467  
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 359.396  159.537  
Schulden ter zake van pensioenen 1.426  482  
Overige schulden 74.176  88.650  
Overlopende passiva 2.500  6.651  

 1.077.831  751.732

  6.409.681  5.939.919
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Carver geconsolideerd

Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Omzet 2.218.441  2.585.804  
Kostprijs van de omzet -1.740.415  -682.463  
Brutomarge  478.026  1.903.341

Personeelskosten 1.461.688  1.433.681  
Afschrijvingen 353.056  432.615  
Huisvesting 139.088  213.064  
Exploitatiekosten 15.337  19.496  
Autokosten 49.576  30.641  
Kantoorkosten 82.200  67.354  
Verkoopkosten 294.575  92.565  
Algemene kosten 143.445  104.147  
ontwikkelingskosten 47.135  44.340  
Reis- en verblijfkosten 33.853  34.457  
Totaal kosten  2.619.953  2.472.360

Bedrijfsresultaat  -2.141.927  -569.019

Financiële baten & lasten -256.166  -261.354
Diverse baten en lasten 411.467  834.703

    
Resultaat voor belastingen  -1.986.626  4.330

    
    

30 sep 2021 31 dec 2020
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 september 2021

 
Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aanschaffingen 3.230.000
Cum. afschrijving -434.602
Boekwaarde begin 2.795.398

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -233.625
Mutaties -233.625

Boekwaarde einde 2.561.773

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen 79.255
Cum. afschrijving -13.085
Boekwaarde begin 66.170

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -5.944
Mutaties -5.944

Boekwaarde einde 60.226

Machines en installaties

Aanschaffingen 528.155
Cum. afschrijving -128.196
Boekwaarde begin 399.959

(Des)investeringen 27.156
Afschrijvingen -78.865
Mutaties -51.709

Boekwaarde einde 348.250

Inventaris
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 september 2021

Aanschaffingen 85.954
Cum. afschrijving -29.334
Boekwaarde begin 56.620

(Des)investeringen 7.170
Afschrijvingen -12.721
Mutaties -5.551

Boekwaarde einde 51.069

Vervoermiddelen

Aanschaffingen 130.366
Cum. afschrijving -30.726
Boekwaarde begin 99.640

(Des)investeringen 235.402
Afschrijvingen -21.901
Mutaties 213.501

Boekwaarde einde 313.141

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

latente belastingvordering
Latente belastingvorderingen 320.000

320.000

30 sep 2021 31 dec 2020
Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
voorraad Carvers 214.297 119.939
voorraad parts battery box 321.080 470.943
voorraad parts overig 811.572 339.164
voorraad overig 24.059 3.393
goederen in bewerking 11.532 10.251
voorraad Carvers jong gebruikt 20.304 0

1.402.844 943.690

goederen onderweg   
nog te ontvangen goederen/facturen 422.006 377.036
aanbetalingen DSEV -146.555 -12.639
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 september 2021

emballage DSEV -13.639 -3.897
261.812 360.500

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 462.970 114.894

462.970 114.894

belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   
afdrachten BTW 0 -70.478

0 -70.478

Overige vorderingen   
nog te factureren bedragen 416.060 729.204
nog te ontvangen NOW 82.000 369.000
werkkapitaal deposit 46.943 0

545.003 1.098.204

Overlopende activa   
Uitgestelde kosten 36.617 12.737
Overlopende activa 0 24.025
Kruisposten 243 17.342
waarborgen 31.869 0

68.729 54.104
Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rabobank 5.853 -298.785

5.853 -298.785

Kas   
Kas 6.035 0

6.035 0

afrondingsverschil   
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 3 3

3 3

kruisposten liquide middelen   
Kruisposten liquide middelen 948 0
Kruisposten PP 2.025 0
Kruisposten schade uitkeringen -1.000 0

1.973 0

Eigen vermogen

Pagina 6



Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 september 2021

Aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal 1.661.000 1.620.000
Agio 1.499.000 940.000
Wettelijke reserves 2.561.773 2.795.398
Overige reserve -4.464.956 -4.702.909
resultaat boekjaar -1.986.626 4.330

-729.809 656.819

Lening NOM rente

Boekwaarde begin 1.599.374

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 1.599.374

Lening FOM rente

Boekwaarde begin 1.599.374

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 1.599.374

Lening COL (NOM)

Boekwaarde begin 900.000

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 900.000

Lening COL (NOM) rente

Boekwaarde begin 15.750

Aflossingen 11.250
Mutaties 11.250

Boekwaarde einde 27.000
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Carver geconsolideerd

Toelichting op de balans per 30 september 2021

Converteerbare leningen

converteerbare obligatielening NPEX

Boekwaarde begin 0

Aflossingen 1.500.000
Mutaties 1.500.000

Boekwaarde einde 1.500.000

Financiële lease verplichtingen

Peugeot financial lease

Boekwaarde begin 19.953

Aflossingen 19.041
Mutaties 19.041

Boekwaarde einde 38.994

Schulden aan participanten

Schuld aan Urban Vision opgeschorte rente

Boekwaarde begin 91.862

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 91.862

Schuld aan Urban Vision COL

Boekwaarde begin 300.000

Aflossingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 300.000

Schuld aan Urban Vision COL rente

Boekwaarde begin 5.055

Aflossingen 0
Mutaties 0
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Toelichting op de balans per 30 september 2021

Boekwaarde einde 5.055

Kortlopende schulden
30 sep 2021 31 dec 2020

Vooruitontvangen bedragen
vooruitgefactureerde bedragen 259.904 105.112
vooruitontvangen subsidie gemeente 15.833 15.833
vooruitontvangen subsidie provincie 40.000 40.000

315.737 160.945

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 324.596 335.467

324.596 335.467

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Af te dragen BTW 151.620 0
Af te dragen loonheffing 207.776 159.537

359.396 159.537

Schulden ter zake van pensioenen
premies bedrijfstakregeling 1.426 482

1.426 482

Overige schulden
Te betalen reservering vakantiegeld 31.219 45.693
Vakantiedagenverplichting 42.957 42.957

74.176 88.650

Overlopende passiva
Overlopende passiva 2.500 3.690
uitgestelde kosten 0 2.961

2.500 6.651
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Budgetmanager cumulatief

Carver geconsolideerd

 

▲ realisatie LE2021 (dd 30-6-21)

▼ t/m  t/m  

sep-21 sep-21 verschil

aantal Carvers 247 365 -118 ▼

Exploitatie

Omzet 2.218.441 3.422.405 -1.203.964 ▼

Kostprijs van de omzet -1.740.415 -2.969.919 -1.229.504 ▼

Brutomarge 478.026  452.486  25.540 ▲

  

Personeelskosten 1.461.688 1.479.256 -17.568 ▼

Afschrijvingen 353.056 346.357 6.699 ▲

Huisvesting 139.088 144.975 -5.887 ▼

Exploitatiekosten 15.337 16.245 -908 ▼

Autokosten 49.576 49.250 326 ▲

Kantoorkosten 82.200 72.298 9.902 ▲

Verkoopkosten 295.172 332.591 -37.419 ▼

Algemene kosten 143.445 110.529 32.916 ▲

ontwikkelingskosten 47.135 74.149 -27.014 ▼

Reis- en verblijfkosten 33.256 23.349 9.907 ▲

Totaal kosten 2.619.953  2.648.999 -29.046 ▼

  

Bedrijfsresultaat -2.141.927  -2.196.513 54.586 ▲

Financiële baten & lasten -256.166 -271.712 -15.546

Diverse baten en lasten 411.467 321.453 -90.014

 

Resultaat voor belastingen -1.986.626  -2.146.772 160.146 ▲

 

Belastingen resultaat 0 0 0  

 

Netto resultaat -1.986.626  -2.146.772 160.146 ▲

Overige KPI
 

EBIDTA -1.788.871  -1.850.156

Brutomarge in % 21,5%  13,2%

Personeelskosten in % 65,9%  43,2%

Bedrijfsresultaat in % -96,6%  -64,2%

Budgetrapportage



Forecast vs. budget
 

Carver geconsolideerd 375 1065 -690

 

 LE2021 (dd 30-9-21) LE2021 (dd 30-6-21)

 t/m t/m

dec-21 dec-21 verschil

Exploitatie

Omzet 3.602.250 11.709.366 -8.107.116

Kostprijs van de omzet -2.842.363 -9.100.113 6.257.750

Brutomarge 759.887  2.609.253 -1.849.366

Totaal opbrengsten 759.887 2.609.253 -1.849.366

   

Personeelskosten 2.007.130 2.042.266 -35.136

Afschrijvingen 480.337 466.939 13.398

Huisvesting 182.833 194.607 -11.774

Exploitatiekosten 21.797 23.613 -1.816

Autokosten 69.352 68.700 652

Kantoorkosten 116.452 96.648 19.804

Verkoopkosten 426.743 548.161 -121.418

Algemene kosten 179.796 123.964 55.832

ontwikkelingskosten 60.121 104.149 -44.028

Reis- en verblijfkosten 48.857 27.849 21.008

Totaal kosten 3.593.418 3.696.896 -103.478

   

Bedrijfsresultaat -2.833.531 -1.087.643 -1.745.888

        

Financiële baten & lasten -364.594 -403.286 38.692

Diverse baten en lasten 411.467 321.453 90.014

       

Resultaat voor belastingen -2.786.658 -1.169.476 -1.617.182

vennootschapsbelasting 0 0  

       

Netto resultaat -2.786.658 -1.169.476 -1.617.182

          Aantal Carvers 

          Aantal Carvers 

Forecast
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